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الصحة النفسية  المتغيرات االجتماعية والفيزيقية وأثرها على  
 لعاملين بمهنة التمريض بمستشفى القصر العينىل

 
 (3)و النصربمدحت محمد أ -(2)منى حسين الدهان -(1)وائل محمد حسان

 ،( كلية التربية النوعية2جامعة عين شمس ، باحث بمعهد الدراسات والبحوث البيئية( 1
 جامعة حلوان، ( كلية الخدمة االجتماعية3 جامعة عين شمس

 
 مستخلصال

معرفة المتغيرات االجتماعية والفيزيقية وأثرها على الصحة النفسية يهدف البحث إلى 
العالقات  للعاملين بمهنة التمريض بمستشفى القصر العينى، من خالل المتغيرات االجتماعية )

مع  العالقة، العالقة مع زمالء العمل، ء العمل( المتمثلة فى ) العالقة مع روؤسا االجتماعية
الحرارة  وأيضا الفيزيقية المتمثلة فى ) اإلضاءة،، المرضى والزوار، والمكانة االجتماعية (

الضوضاء، االثاث والمعدات( فى بيئة عملهم ومدى أثرها أو عالقتها  التهوية،، والرطوبة
على البحث  ى، وأجر لمسح االجتماعىاطبق البحث المنهج وقد . بالصحة النفسية لديهم 

(  108عدد اإلناث)  – ( 92( فرد من العاملين بمهنة التمريض عدد الذكور)  200)
 اإلجراءات اإلحصائية للدراسةبمستشفى القصر العينى، تم إختيارهم بطريقة العشوائية البسيطة.

معامل ) البيانات لمعالجة (SPSS)برنامج  باستخدام المناسبة المعالجات اإلحصائية :تم إجراء
أن للمتغيرات  :التالية النتائج الدراسة أظهرت الخطي( االنحدار اختبار، االرتباط بيرسون

العالقة مع ، ( المتمثلة فى ) العالقة مع روؤساء العمل االجتماعية ) العالقات االجتماعية
الفيزيقية، المتمثلة فى  العالقة مع المرضى والزوار، المكانة االجتماعية ( و، زمالء العمل

الصحة  تأثير على( لها االثاث والمعدات، الضوضاء التهوية،، الحرارة والرطوبة، اإلضاءة)
  .النفسية للعاملين بمهنة التمريض بمستشفى القصر العينى

زيادة االهتمام بالعالقات االجتماعية، وتحسين ظروف العمل الفيزيقية لما  ويوصى البحث بـ:
 . للعاملين بمهنة التمريض ثر على الصحة النفسيةلهما من أ

 الصحة النفسية، التمريض، الفيزيقية، المتغيرات االجتماعية الكلمات المفتاحية :
 



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس – معهد الدراسات والبحوث البيئية
 وآخرون وائل محمد حسان

 

 2021، مارس لرابعاالمجلد الخمسون، العدد الثالث، الجزء 
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

200 

 مقدمة البحث
 وهذا، فيه من مكونات العصر الحديث أصبح العالم الذى يحيا فيه اإلنسان متغيرا بكل ما

ور العلمى على حياة اإلنسان د انعكس أثر التطفق، يحتاج إلى التغير فى كل مجاالت الحياة
 الضغط بعصر الحديث عصرنا يوسم فبات، وفى مجال العمل بشكل خاص، عام بشكل
وصراعاته المستمرة يدفع اإلنسان ليعيش تحت وطأة الضغوط ، باتجاهاته المادية، والقلق
واتساع ، والتوتر، ناوالعمل فوق القدرة على االحتمال أحيا، حيث التعب واإلرهاق، النفسية
 تكون أن على عايشتهام من بد الو ، والتبدل السريع للقيم والتقاليد، واألعراف السائدة، الطموح
 النشاط من حالة في الفرد ليظل وضروري مطلوب الضغوط من معين ومستوى معتدل بقدر

 جتماعيواإل الشخصي التوافق من مالئم على مستوى الحفاظ بإستطاعته فرد فكل واإلنجاز،
 مستواها في والمزمنة الحادة الضغوط ولكن الضغوط، العادية من المستويات ظل في والمهني
 تعيق أن شأنها من التي السلبية والسلوكية واإلنفعالية المعرفية من النتائج العديد على تنطوي
 من نابعة داخلية مصادر عن الضغوط هذه تنجم فقد، العمل داخل على التوافق الفرد قدرة
مما ينعكس سلبا على الصحة  ،العمل كبيئة الفرد بيئة من خارجية مصادر من الفرد أو داخل

 النفسية .
 الضغوط وتسبب العاملين بمهنة التمريض على تؤثر التي المتغيرات من العديد وتوجد

 :يلي فيما ذلك تمثلتو هم، ل
 األسرية رض ونفقاتهالمم راتب بين التكافؤ عدم أمثلتها ومن :اإلقتصادية المتغيرات 

 .المالي التخطيط صعوبة المعيشي و المستوى تدني إلى يعرضه مما والشخصية
 عمل في تشكيل ضغط إلى التكنولوجية المتغيرات بعض تؤدي قد :التكنولوجية المتغيرات 

 في المعدات و األجهزة والوسائل وتحديث والتكنولوجي العلمي للتطور فنظرا الممرض
 .مهنية ضغوط في له قد يتسبب مما التطلعات هذه مواكبة الممرض ىفعل المستشفيات،
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 التغيرات ضغوطا عن اإلجتماعية المتغيرات بعض تسبب أن يمكن :اإلجتماعية المتغيرات 
  ) ,2002Schweitzer(والعادات المواقف و القيم في

كثيرة،  امهام فيها من العاملين تتطلب التي المهن من واحدة التمريض مهنة لذلك تعتبر
بعض  ،تجعل للضغوط عديدة مصادر فيها تتوفر التي الضاغطة من المهن تعد فهي

على  تنعكس سلبية عليه آثار تترتب مهنتهم، مما عن مطمئنين راضين وغير غير الممرضين
 .) 2، 2010، اهلل فرج محمد(والمهني النفسي وتوافقهم ذاتهم كفاءة

 
 مشكلة البحث

المهنة من خصائص  لما تتسم به هذه، هن الصعبة والشاقةمن الم تعد مهنة التمريض
وما يرتبط بها من واجبات تفرض على العاملين فيها أوضاعا قد تكون مصدرا للضغوط 

 .النفسية 
أوضحت الدراسات أن ما يقدمه أفراد هيئة التمريض من رعاية صحية تمريضية وقد 
من إجمالى الرعاية الصحية  %80ى حالة الصحة يساو الوخدمات وقائية للفرد فى ، للمرضى
وبالرغم من الجهود الضخمة التى تبذلها جمهورية مصر العربية ودول العالم أجمع ، المقدمة

فى إعداد القوى البشرية وتنميتها فى مجال التمريض إال أن اإلحصائيات تشير إلى العجز 
لى كثرة ما يعانونه ، الكبير فى أعداد العاملين فى هذه المهنة من ضغوط ومشاكل . فأفراد وا 

م أكثر مجموعة وظيفية تعانى هيئة التمريض يعدون من أكثر مجموعات الوظائف معاناة وه
كما أنهم أكثر ، وعدم وجود توازن بين الحياة العملية والعائلية، من كثرة العمل وضغوطه

وظيفى % كذلك فأن نسبة التسرب ال 80تصل إلى  تغيبهم مجموعة تعانى من المرض ونسبة
ففى أمريكا تجاوزت نسبة ترك ، للمهنة هى فى مستويات عالية جدا قد تكون األعلى تاريخيا

 22.7% فى أمريكا غير راٍض عن مهنته الحالية،و 41% ،وكما أن  40التمريض ألعمالهم 
 من خريجى التمريض يتسربوا سنويا بعد %50% يخططون لترك مهنتهم أيضا فى مصر،و

 (1، 2010، )إيهاب فتحىااللتحاق بالمهنة 
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 بأن وممرضة ممرض 200على أجريت التي (1986) زمالئه و Firthدراسة  و
 المهنية الصعوبات بازدياد تتزايد والممرضات الممرضين لدى والجسمية النفسية االضطرابات

 والحيوية للرغبة وفقدان باكتئابذلك  جراء من يشعرون حيث صحتهم على سلبا تنعكس التي
 .العمل لةمزاو  في

 تميز االضطرابات،التي من للعديد عرضة الممرضين أن إلى توصلوا Poyen et al أما
 ليندة)ضغوظ العمل بسبب طويلة لفترات يتغيبون أنهم برز االكتئابية،كما باألعراض اغلبها

 (2001،موساوي
 أو الحاالت، أغلب في المريض ثقة عدم بسبب نفسيا يعاني قد الممرض أن نجد كما

 .ألدواره تقزيم و استصغار نظرة الممرض مهنة رتهم لطبيعةنظ
 الناحية من الممرضين إلى ينظرون وزوارهم وأسرهم المرضى أن " خزاعلة "أكده ما هذا

 الجروح، تضميد على تقتصر عملهم طبيعة أن متصورين لألطباء، تابعين أنهم التقليدية على
 بالنسبة هامشية واجبات إال هي ما واجباتهم أنو  للمريض، والماء وتقديم الطعام اإلبر، وحقن

 . (36، 2008 ابتسام أبو العمرين، (  األخرى لألعمال
على المتغيرات االجتماعية والفيزيقية وأثرها على لتعرف أن كل ما سبق دفعنا لمحاولة ا

له فى محاو  الحاليهالذى قامت عليه الدراسة  الصحة النفسية للعاملين بمهنة التمريض األمر
 ية:التالسئلة على األ لإلجابة

 

 أسئلة البحث
إلى أى حد توجد عالقة للمتغيرات االجتماعية و الصحة النفسية للعاملين بمهنة 

 التمريض بمستشفى القصر العينى ؟
 وينبثق عنها التالى :

إلى أى حد توجد عالقة بين معاملة رؤساء العمل والصحة النفسية للعاملين بمهنة  -1
 التمريض ؟
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زمالء العمل والصحة النفسية للعاملين بمهنة  ى أى حد توجد عالقة بين معاملةإل -2
  ؟التمريض

والصحة النفسية للعاملين بمهنة  إلى أى حد توجد عالقة بين معاملة المرضى والزوار -3
 التمريض؟

 ؟النفسية للعاملين بمهنة التمريضإلى أى حد توجد عالقة بين المكانة االجتماعية والصحة  -4
و الصحة النفسية للعاملين بمهنة التمريض  الفيزيقيةأى حد توجد عالقة للمتغيرات إلى -5

 ؟بمستشفى القصر العينى
 

 البحث  أهمية
 تتضمن إضافة جديدة للمعرفة العلمية العامة، وللمهتمين بشئون  :األهمية العلمية

ماعية والفيزيقية التمريض والعاملين به من خالل دراسة الواقع الفعلى لبيئة التمريض )االجت
بهدف تدعيم الجهود للتغلب على العوامل المسببة إلى قلة عدد التمريض، وتركهم  (

   لعملهم، مما يؤدى هذا إلى سوء الرعاية الصحية للمرضى .
 نتائج، وما سوف يطرحه  تتلخص فيما سوف يتوصل إليه البحث من :األهمية العملية

 اإلنسانية الخدمات تقديم يسهمون في ريضالتم مهنة العاملين في؛ ألن من توصيات
 الصحة من بمستوى عالٍ  الممرضين يتمتع أنيتطلب  الدور بهذا وللقيام مرضى،لل

 .الجسدية والنفسية
 

 البحثأهداف  
تهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المتغيرات االجتماعية والفيزيقية للعاملين بمهنة 

على الصحة النفسية لديهم .وبما أن العمل قد يكون  التمريض بمستشفى القصر العينى وأثرها
مصدر ضغط وتوتر مثلما هو مصدر سعادة وراحة ؛ ذلك بأن األفراد يقضون ساعات عمل 
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 يكون من المفيد معرفة وتوضيح بعضفقد ، طويلة خالل حياتهم داخل بيئة العمل هذه
ابا أو سلًبا فى الصحة الخصائص والمتغيرات الموجودة فى بيئة العمل التى قد تؤثر إيج

هذا بعد أن أصبحت العناية بصحة الفرد النفسية موضع اهتمام علماء النفس بعدما ، النفسية
نتاجيتهم فى بيئة ، العالقة الوثيقة بين الصحة النفسية تبينت وأداؤهم ألدوارهم االجتماعية وا 

 .(Dick & Sheperd ,1994)  .العمل التى ينتمون لها 
 

 البحثفروض  
المتغيرات االجتماعية  بين إحصائية داللة ذات عالقة " توجد: ة األولىالرئيسي يةفرضال

 وأثرها على الصحة النفسية للعاملين بمهنة التمريض بمستشفى القصر العينى"
 وينبثق منها التالى :ـ

معاملة روؤساء العمل والصحة النفسية للعاملين  بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد -أ
 تمريضبمهنة ال

والصحة النفسية للعاملين بمهنة  بين معاملة زمالء العمل إحصائية داللة ذات عالقة توجد -ب
 التمريض

الصحة النفسية للعاملين بين معاملة المرضى والزوار و  إحصائية داللة ذات عالقة توجد -ج
 .بمهنة التمريض

ية للعاملين بمهنة المكانة االجتماعية و الصحة النفس بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد -د
 .التمريض

المتغيرات الفيزيقية  بين إحصائية داللة ذات عالقة " توجد :الفرضية الرئيسية الثانية
 .الصحة النفسية للعاملين بمهنة التمريض بمستشفى القصر العينى " و 
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 : وينبثق منها التالى
للعاملين بمهنة االضاءة و على الصحة النفسية  بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد -أ

 التمريض
الصحة النفسية للعاملين بمهنة  الرطوبة(الحرارة و  )بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد -ب

 التمريض 
 .للعاملين بمهنة التمريض التهوية و الصحة النفسية بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد -ج
 ملين بمهنة التمريضالصحة النفسية للعاو  الضوضاء بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد -د
الصحة النفسية للعاملين بمهنة و  )االثاث والمعدات (بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد -ه

 .التمريض
 

 البحث  حدود
 بمستشفى القصر العينى هذه تطبيق يقتصر :المكانية الحدود -
 2020 – 2019 العام خالل الدراسة طبقت :الزمنية الحدود -

 
 منهج البحث

الحالية،  للدراسة المناسبة الدراسات من تحليليةالوصفية ال بر الدراساتتعت :الدراسة نوع -
على الصحة  وصف وتحليل للمتغيرات االجتماعية والفيزيقية وأثرها الى تهدف حيث

 النفسية للعاملين بمهنة التمريض بمستشفى القصر العينى .
ح ورصد أراء منهج المسح االجتماعى حيث تهدف الدراسة إلى مسهو  منهج الدراسة: -

المتغيرات االجتماعية والفيزيقية وأثرها على الصحة النفسية، حيث يعرف منهج  العينة حول
المسح االجتماعى بأنه " هو الدراسة العلمية لظروف المجتمع وحاجاته ومشكالته بقصد 
تقديم برنامج إلصالح االجتماعى وتقديم معلومات يمكن االستفادة منها فى المستقبل " 
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ا يعرف على أنه " الدراسة التى تعنى بدراسة الوقائع واألحداث االجتماعية التى يمكن وأيض
جمع بيانات كمية عنها وتتسع لتشمل مختلف القضايا األسرية و واالجتماعية و التعليمة 
واالقتصادية والسياسية والدينية وفئات المجتمع وطبقاته والفروق بين فئاته ) مدحت محمد 

 بيانات جمع خالل من المنهج لهذا استخدامنا يظهر (، و140، 7201أبو النصر،
الصحة النفسية للعاملين بمهنة التمريض تأثيرهما على المتغيرات االجتماعية والفيزيقية و 

 مع هذين المتغيرين ارتباط مدى على التعرف لمحاولة ذلك بمستشفى القصر العينى، و
 .البعض بعضهما

 
 مصطلحات البحث

هى العناصر التى تؤثر فى اإلنسان  (: (Social Variablesالجتماعيةالمتغيرات ا
ويتأثر بها وذلك من خالل عالقاته باآلخرين،وأثناء ممارسته ألنشطته اليومية)سحر فتحى 

 (.11، 1996مبروك،
وهى تنشأ من ، " الروابط واآلثار المتبادلة بين األفراد والمجتمع بأنهاالعالقات االجتماعية 

لبعض ومن تفاعلهم فى المجتمع " تماعهم وتبادل مشاعرهم واحتكاكهم ببعضهم اطبيعة اج
 .( 61، 2008، أحمد أحمد)

: هى العالقات االجتماعية للعاملين بمهنة التمريض  التعريف االجرائى للمتغيرات االجتماعية
م ومكانته، المرضى وزورهم، زمالء العمل، وتشمل العالقة بينهم وبين ) رؤساء العمل

 .( فى بيئة عملهم االجتماعية
 تغيرات الفيزيقية التى يعيش فيها: الم Weinbergوهناك تعريف لـــ  المتغيرات الفيزيقية:

، . وهذا اإلطار يتأثر بكل التفاعالتنه من تكنولوجيا يخترعها اإلنسانبما يتضم، الفرد
اهات الفرد فى مختلف واتج، وينعكس ذلك على سلوك، والعالقات القائمة بين مختلف عناصره

 (.(Weinberg . Martin , 1994جوانب حياته 
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" المحيط أو المكان وما يتميز به من ظروف يعيش تحتها الكائن وتحيط  وتعرف أيضا بأنها
 . ( 2010، ) حاتم عبد المنعم أحمد به "

العمل  نبمكا المحيطة البيئية الظروف بها يقصد : و التعريف اإلجرائى للمتغيرات الفيزيقية
 التي الفنية التجهيزات عن فضل   ونظافة، وضوضاء، وتهوية،- إضاءة، من )المستشفى(

ولها أثر على  مكان العمل في منهم المطلوبة المهام إنجاز في العاملين بمهنة التمريض تساعد
 صحتهم النفسية .
فسية ( بأنها " التكامل بين الوظائف الن 1970يعرفها القوصى )  :ةالصحة النفسي

مع القدرة على مواجهة األزمات النفسية العادية التى تطرأ على اإلنسان ومع ، المختلفة
 .( 2001عبد الغفار،  السالم عبداإلحساس اإليجابي بالسعادة والكفاية " )

و  والرضا بالسعادة العاملين بمهنة التمريض هو شعورالتعريف اإلجرائى للصحة النفسية:
 ."مجتمعهم  ومع مهنتهم، مع متوافقين واليكون خرينواآل الذات االنسجام مع
وروحا ؛ لتحسين ، وعقال، يهتم باإلنسان ككل جسما، ومهارة، وفن، هو علم: التمريض

أفضل خدمات التمريض فى  وذلك عن طريق تقديم، واالجتماعى، والنفسى، وضعه الجسمى
رد األسس الصحيحة السليمة وتعلم الف، ومساعدته على تلبية حاجاته الضرورية، حالة مرضه

 .( 1984، والوقاية من األمراض ) الجنابى، فى الحياة للمحافظة على صحته الجيدة

هم األشخاص الذين يقدمون مختلف األعمال التمريضية التى : ممارسو مهنة التمريض
ويحملون ، والمهارات الجيدة ليكونوا ضمن الفريق الطبى، المعلومات تحتاج إلى معرفة

، العقلعلى أو دبلوم لمدة سنتين مع خبرة التقل عن سنتين ) ، وريوس فى علم التمريضبكال
2003 .) 
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 الدراسات السابقة
 والفيزيقية: االجتماعية أوال
 2013: سلمى لحمر دراسة 

 " يئة التمريضھ أداء على العمل ظروف يئةهت أثر " تحليل: عنوان الدراسة
  هيئة التمريض أداء على العمل ظروف تهيئة تأثير لتحلي تهدف الدراسة إلى هدف الدراسة:

 ظروف واقع عند يحيى بجيجل والوقوف بن الصديق محمد االستشفائية العمومية المؤسسة في
 تهيئة سبيل في المؤسسة بها تبادر التي الفعاليات مختلف على اإلطالع خالل العمل، من

 . التمريض هيئة أداء تأثر مدى ظروف العمل و
 ممرض 59تكونت العينة من  لدراسة:عينة ا

 التنظيمية الفيزيقية، العمل ظروف من كال أن أظهرت نتائج الدراسة حيث: نتائج الدراسة
 مالئمة العمل ظروف بأن القول يمكن مالئمة، وبالتالي المؤسسة في السائدة واالجتماعية

 بفعاليات تباشر ال المؤسسة العمل فإدارة ظروف تهيئة إجراءات يخص فيما أما .عام بشكل
 هذا وفي .العمل الحياة في نوعية بتحسين اهتمامها عدم على يدل مما دوري، بشكل التهيئة
 من الجانبين كل حساب على العمل لظروف الفيزيقي بالجانب تهتم المؤسسة أن تبين اإلطار

 وف العمللظر  المكونة العناصر مختلف تربط التي العالقة واالجتماعي، وأن طبيعة التنظيمي
 . التمريضي  باألداء

 2017األخضر  محمد و حواس دراسة رحمون 
دراسة ميدانية بالمؤسسة  أثر العالقات االجتماعية على أداء العاملين " " عنوان الدراسة :

 العمومية االستشفائية " محايد عبد القادر "بالحلفة
االجتماعية على أداء العاملين تهدف الداراسة إلى معرفة مدى تأثير العالقات  الدراسة : هدف

من خالل دراسة العوامل واالبعاد المحددة  محايد عبد القادر "بالحلفة. بالمؤسسة االستشفائية
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لهذه العالقة داخل بيئة العمل ويقصد بها الجو االجتماعى بين العاملين وتلك العالقة الرأسية 
 بين اإلدارة والعاملين .

 ( فردا من العاملين بالمؤسسة االستشفائية 124ن ) تكونت العينة م عينة الدراسة:
 : الدراسة إلى أن أغلبية المبحوثين يرون توصلت نتائج :نتائج الدراسة

 اداء تحسين في وزيادة الجهد من بذل المزيد على تشجع االجتماعية العالقات أن طبيعة -
 .العاملين

 شبكة خالل من تكتسب لثقةهذه ا و اإلدارة طرف من المقدمة بالوعود الثقة لديهم أن -
 .في بيئة العمل  المتوفرة االنسانية العالقات

 2017سعيدة  دراسة سليماني 
 مصادر ضغوط العمل وأنعكاساتها على األطباء وشبه الطبيين " عنوان الدراسة :"

 بالظروف المتعلقة العمل ضغوط مصادر على تهدف الدراسة إلى التعرف هدف الدراسة:
 االستعجاالت بمصلحة شبه الطبيين و األطباء لدى الجتماعية والمادية(ا التنظيمية و)

 .البويرة– بوضياف محمد االستشفائية بالمؤسسة
 15فرد )  68والمقدر عددهم بـ ، تكونت عينة الدراسة من أطباء وشبه الطبيين عينة الدراسة:

الذكور  رئيس المصلحة ( وعدد 1، أمين طبى 3، مساعد ممرض 11، ممرض 32، طبيب
 . % 51.5بنسبة  35%، وعدد اإلناث  48.5بنسبة  33

 تعود الطبيين شبه األطباء و على العمل ضغوط تسبب التي المصادر أهم أن نتائج الدراسة:
 إلى:ـ

 أو القرارات اتخاذ في للعاملين فرصة عدم إعطاء األداء، تقييم سوء : التنظيمية الظروف -
 .اتخاذها في المشاركة

 تشهدها التي النقائص و المصلحة تصميم الحرارة، سوء التهوية، سوء : اديةالم الظروف -
 .ترتيبها سوء الطبية و األجهزة يخص فيما خاصة المصلحة
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 و الطبيين شبه األطباء و لها يتعرض التي الضغوط مسببات أحد :االجتماعية الظروف -
 .العائلية المشاكل من المعاناة في تتلخص التي

 2018مان عث دراسة الصادق 
"واقع العالقات االجتماعية بين عمال السلك الطبى والسلك شبه طبى أثناء  عنوان الدراسة :

 الليلية " المداومات
السلك  عمال بين االجتماعية العالقات واقع على التعرف تهدف الدراسة إلى هدف الدراسة:
 .الجزائرية االستشفائية وميةالعم بالمؤسسة الليلية المداومات أثناء الطبي الشبة الطبي والسلك
طبيب والسلك الشبة  (21عامل من السلك الطبى )  180: تكونت العينة من عينة الدراسة

 ( .92وعدد االناث )  (88( عدد الذكور ) 159طبى ) 
 للتعاون بالعمال تدفع التى هي الليلي العمل طبيعةأظهرت نتائج الدراسة أن  ئج الدراسة:انت

 . الليلية بالفترة العمال االجتماعية بين العالقات وصور مظاهر أهم وهى، قوالتفاهم والتنسي
  2019دراسة لمياء عباسة 

 " أثر العالقات االجتماعية على أداء العاملين داخل المؤسسة " عنوان الدراسة :
 لدى االجتماعية العالقات رهمظا و أشكال و طبيعة تهدف إلى التعرف على هدف الدراسة :

 طبيعة في اختالف ناكه كان إذا ما معرفة، ينلالعام أداء ىلع تأثيرهاومدى  نيلالعام
 المؤسسةداخل  الموظفين بين أخرى اتر ومتغي التعامالت بموجب االجتماعية العالقات

 . تادلس عين بدائرة (العجال لطرش( االستشفائية
 21وعدد ) %64 ( ممرض بنسبة 38فرد منهم عدد ) 59تكونت العينة من  عينة الدراسة :
 % . 54( بنسة  32وعدد االناث )  %46( بنسبة  27.وعدد الذكور ) %36( إدارى بنسبة 
 : نتائج الدراسة

 اإلستشفائية المؤسسة في السائدة وطبيعتها االجتماعية العالقات نوعأن  توصلت الدراسة إلى
 .ستشفائيةاإل بالمؤسسة العاملين لدى والخبرة الجنس باختالف األداء ىلع تؤثر
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 ثانيا: الصحة النفسية
  2003دراسة سمية عبد الحميد عتيق الجعافر 

 العمل" بيئة جوانب ببعض وعالقتها للعاملين النفسية " الصحةعنوان الدراسة:
وعدد  )191( عامال وكان عدد الذكور )250من) الدراسة عينة تكونت عينة الدراسة:

 النفسية الصحة بين التفاعالت ى معرفة طبيعةهدف الدراسة إل هدف الدراسة : (59اإلناث)
 وبين، األردن في األدوية مصانع إنتاج خطوط على لدى العاملين ومكوناتها عامة بصفة
 ومكوناتها . عامة بصفة العمل لبيئة النفسية األبعاد

 نتائج الدراسة:
   العمل يئةب في التالية األبعاد من وكل جانب النفسية من الصحة بين إيجابي وجود عالقة -

 في أداء واالستقاللية العاملين، وتعضيد الرفاق، وتماسك العمل، في ) االنغماس 
 .  )البدنية والراحة العمل، وتوجيه المهمات، في والوضوح الواجبات،

 الصحة لمقياس النفسية واألبعاد المؤسسية للبيئات األبعاد النفسية بين وجود عالقة إيجابية -
 بعد والرؤساء مع وبين العاملين بعًضا، بعضهم مع العاملين بين قاتالعال بعد هو العامة
 .االجتماعية الوظائف فعالية وبعد واألرق القلق من التحرر

 وآخرين لندو دراسة ( J L M Lindo ) 2006 
 – كنغستون بمدينة مستشفيين في والممرضين األطباء النفسية لدى "الصحة :عنوان الدراسة

 "جمايكا
 والممرضين األطباء لدى النفسية الصحة مستوى تفحص إلى الدراسة هدفت ة :هدف الدراس
 .جمايكا – كنغستون بمدينة مستشفيين العاملين في

 مستشفى في العاملين من وممرضاً  طبيباً   )212  (من الدراسة عينة تكونت عينة الدراسة :
 وطريقة النفسية، الصحة مقياس الباحثون استخدم.الجامعي والمستشفى كنغستون العام

 .البؤرية المجموعات
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 بأنهم وصفهم يمكن الدراسة عينة أفراد % من 27.4أن الدراسة نتائج بينت نتائج الدراسة:
 .نفسية ضغوط من يعانون

 2008 العمرين أبو أحمد ابتسام دراسة 
 في المستشفيات التمريض بمهنة العاملين لدى النفسية الصحة "مستوى :عنوان الدراسة

 " ادائهم بمستوى وعالقتها ميةالحكو 
 الممرضين لدى النفسية الصحة مستويات على التعرف إلى الدراسة هدفتالدراسة : هدف

 على التعرف إلى هدفت كما غزة، بمحافظة مستشفيات الحكومية في العامين والممرضات
 اتبمحافظ في المستشفيات العامين الممرضين لدى النفسية الصحة مستوى في االختالفات

كما ) الخبرة سنوات وعدد فيه، يعمل الذي القسم، العلمي المؤهل، الجنس( من لكل تبعا غزة
 .المهني واألداء النفسي الصحة مستوى بين العالقة استكشاف الى هدفت

 المستشفيات في العامين وممرضة ممرض ( 201) من الدراسة عينة تكونت عينة الدراسة :
 غزة محافظات في المركزية

 لدى النفسية الصحة مستويات في تباينات وجود توصلت الدراسة إلى :ج الدراسةنتائ
 في والممرضات للممرضين األداء مستوى في تباينات وجود عدم، و والممرضات الممرضين

 .الفرعية وأبعاده األداء لمقياس الكلية الدرجة
 ( 2008)  مريم رجاء دراسة 

 المستشفيات في التمريض مهنة في العامالت لدى النفسية الضغوط مصادر" عنوان الدراسة
 " دمشق محافظة في العالي التعليم التابعة لوزارة

 الممرضات تواجه التي المهنية النفسية الضغوط قياس إلى الدراسة هدفت هدف الدراسة:
 الحالة متغيرات، أربعة ضوء في العالي التعليم لوزارة التابعة في المستشفيات العامالت
 العمل. في الشعبة أو القسم الخدمة، سنوات عدد ة العمر،االجتماعي

 عشوائية بطريقة اختيارهم تم ممرضة ( 204) من  الدراسة عينة تكونت : عينة الدراسة
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 من مرتفعة بدرجات يشعرن الممرضات من % ( 78.9) أن الدراسة بينت :نتائج الدراسة
 .المهنية الضغوط النفسية

  2010دراسة ميهوبى فوزى 
 النفسي وعالقته باالحتراق الصحية المؤسسة داخل السائد التنظيمي :" المناخ وان الدراسةعن
 الممرضين " لدى

ببعض  الممرضين لدى النفسي االحتراق مستوى إلى معرفة الدراسة هدفت :الدراسة هدف
 .سيواالحتراق النف التنظيمي المناخ بين العالقة وأيضا .العاصمة بالجزائر الصحية المؤسسات

 إناث ( 133، ذكور 138ممرض )  271تكونت عينة الدراسة من  :عينة الدراسة
من  مرتفع مستوى من يعانون الممرضين أن على الدراسة نتائج أسفرت :نتائج الدراسة

 النفسي . واالحتراق التنظيمي المناخ بين موجب ووجود عالقة ارتباط النفسي االحتراق
 2013نعيمة  طايبي دراسة 

 لدى النفسجسدية و االضطرابات النفسية ببعض النفسي اإلحتراق عالقة" الدراسة:عنوان 
 "الممرضين

 يخبرها التي النفسي االحتراق مستويات عن الكشف هدقت الدراسة إلى هدف الدراسة:
 واألعراض المدرك، النفسي الضغط من بكل النفسي االحتراق عالقة وكذا الممرضون

 مستويات في إختالف وجود عن الكشف إلى البحث يسعى ماك اإلكتئاب و السيكوسوماتية
 .لديهم المواجهة أساليب باختالف للممرضين النفسي االحتراق

 من وممرضة ممرض 227 من مكونة : تكونت عينة الدراسة من عينة عشوائية عينة الدراسة
 .العاصمة بالجزائر صحية مؤسسات

 :يلي ما أهمها لنتائجا من عدد إلى توصلت الدراسة :تائج الدراسةن
 لدى النفسي اإلحتراق ومستوى النفسي الضغط إدراك مستوى بين إرتباطية عالقة وجود -

 .الممرضين
 .لديهم المواجهة أساليب باختالف للممرضين النفسي االحتراق مستويات في إختالفات وجود -
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 لدى السيكوسوماتيةاألعراض  وظهور النفسي االحتراق مستويات بين إرتباطية عالقة وجود -
 الممرضين

 االكتئابية لدى األعراض وظهور النفسي اإلحتراق مستويات بين إرتباطية عالقة جود -
 الممرضين

  ( 2017دراسة محمد محمود أحمد عبد اهلل ) 
" االحتراق المهنى وعالقته بالتوافق النفسى واالجتماعى لدى االطباء  عنوان الدراسة

 ستشفيات الحكومية والخاصة "والممرضين العاملين بالم
تهدف الدرسة إلى الكشف عن العالقة بين االحتراق المهنى وعالقته بالتوافق  : هدف الدراسة

النفسى واالجتماعى بكال من المستشفيات الحكومية واخاصة لدى مجموعة من األطباء 
العاملين ( من األطباء  289تكونت العينة األولى : من )  : عينة الدراسة .والممرضين

( ممن يعملون  127) ، ( ممن يعملوم بالمستشفيات الحكومية102بالمستشفيات ونقسمت )
 ( من اإلناث . 121( من الذكور، )  108بالمستشفيات الخاصة ،حيث شملت ) 

( من الممرضين العاملين بالمستشفيات وانقسمت إلى  113تكونت من )  العينة الثانية :
، ( ممن يعملون بالمستشفيات الخاصة103)، شفيات الحكومية( ممن يعملون بالمست214)

 ( من اإلناث . 248) ، ( من الذكور 69)  حيث شملت
 نتائج الدراسة :

 عالقة ارتباطية دالة بين االحتراق المهنى والتوافق النفسى واالجتماعى لدى كال من وجود 
 ألطباء والممرضين .

  ا هاما فى زيادة مستوى االحتراق المهنى لدى ظروف بيئة العمل فى المستشفيات تلعب دور
 أفراد العينة ) األطباء والممرضين ( .
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 اإلطار النظرى
 : نسق العالقات الشخصية بأنها: يعرفها قاموس علم االجتماع  العالقات االجتماعية "

 312، 1997الذى ينمو بصفة تلقائية أثناء تفاعل األفراد داخل التنظيم " )محمد عاطف، 
.) 
وهى تنشأ من طبيعة ، تعرف أيضا بأنها " الروابط واآلثار المتبادلة بين األفراد والمجتمعو 

اجتماعهم وتبادل مشاعرهم واحتكاكهم ببعضهم البعض ومن تفاعلهم فى المجتمع " ) أحمد 
 ( . 61، 2008، أحمد
 األفراد بين االجتماعي للتفاعل نتيجة االجتماعية الحياة تنشأ :االجتماعية العالقات ماهية 

 هدا طريق وعن، بينهم فيما التفاعل و االتصال يبدأ وجها لوجه فراداأل من عدد تقابل فإذا
 يوجد نهأ إلى اإلشارة ينبغي و .العالقات االجتماعية و اإلنسانية قاتالعالأ تنش التفاعل
 أو شخصان يدخل من خالله الذي الموقف ذلك هي االجتماعية فالعالقات، بينهما فرق
 على يتوجه سلوكه بحيث اآلخر سلوك اعتباره في منهما كال واضعا معين سلوك في كثرأ

بطرق  األفراد سلوك تحديد إمكانية االجتماعية العالقات تشمل ذلك على و األساس هذا
 أو التجاذب أو العداوة أو الصراع أساس على يختلف اجتماعية عالقة كل فمحتوى خاصة
         ( 212، 2003،سيد  الشهرة .) محمد أو الصداقة

 : خصائص العالقات االجتماعية 
االتصال المباشر بين االفراد داخل المنظمة من جانب وبين الرؤساء ولمرؤوسين من   -1

ويعود ذلك لطبيعة البشر ، جانب اخر هى أفضل بيئة لظهور التنظيمات الغير رسمية
باإلضافة إلى ، اد الشعور بالعزلةبتجنب االفر ، الذين يعملون عمال متشابها أو مهنة واحدة

رغبتهم فى االنتماء فى الشعور باألمن والحماية الخاصة اذا ما وقع تصحيحه دون االبالغ 
 ( . 124 – 123، 2004، عنه )محمود سلمان
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معايير سلوكية معينة ، والتى تتطلب بدورها االمتثال  أالرقابة االجتماعية حيث تنش -2
هذه المعايير مع القيم الموضوعية من جانب التنظيم  ألعضاء المجموعة وقد تتعارض

 الرسمى .
تختلف وسائل تحليل ودراسة العالقات االجتماعية داخل العمل عن غيرها من العالقات   -3

اذ تعتمد االولى على هيكل معقد للعالقات بين االشخاص وفروض تختلف جذريا ، الرسمية
مل االجتماعية هناك نظم اتصال خاصة ال كما أنه فى عالقات الع، عن العالقات الرسمية

 تتصل بالضرورة بالنظم الرسمية .
من  شباع والرضا من مشاركتهم لجماعة العملفراد فى المنظمة يحصلون على اإلاألو 

خالل فرص التفاعل المختلفة بين االفراد يستطيعون تحقيق اهداف المنظمة التى ينتمون إليها 
 ( . 162، 2004) على الشرقاوى ،

 :لخص أهمية العالقات االجتماعية فى محيط تتيمكن ان  أهمية العالقات االجتماعية
 العمل فيما يلى : 

ونعنى باالمن واالستقرار كل ما يتصل بمشاعر الفرد ليس فقط تحقيق االمن واالستقرار :  .1
نما منذ اللحظة التى تسعى للحصول على الوظيفة ، فاذا استلم العامل  فى الوظيفة وا 

يفة فأنه ستبادر فى ذهنه الكثير من االسئلة مثل كيف يستقبلوه االخرين ؟ كيف الوظ
سيتعرف عليهم ..إلخ . وهنا يظهر دور المؤسسة فى تحقيق االمن واالستقرار للعامل عن 

 طريق الرعاية االجتماعية والثقافية للعامل .
بالنسبة للفرد والمؤسسة أن انتماء الفرد للمؤسسة مسألة هامة تنمية الشعور باالنتماء :   .2

معا فعن طريق االنتماء يتحقق التوازن بين اهداف الطرفين، والشعور باالنتماء ال يتحقق 
يما بينهم ومدى تحقيق التفاهم بين ف إال إذا حدث التفاعل الجاد بين االشخاص أو العمال

 هؤالء العمال .
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به بأهميته داخل المؤسسة  يشعر العامل من خالل العمل الذى يقوم التيقن من الهدف :  .3
، وبالتالى يؤدى غلى تعزيز ثقته بنفسه وبمؤسسته، وأيضا يزيد من درجة تعاونه مع 

 زمالئه فى العمل من اجل أن يصل إلى تحقيق أهدافه وأهداف المؤسسة .
ن طريق عمله مع جماعة العمل يمكن للعامل أن يكتسب الخبرات ع اكتساب الخبرات : .4

برات لم يكن يملكها من قبل، وهذا العامل، ويجعله يكتسب طاقات ستنقل غليه خ التى
)غريب عبد  جديدة تنمى ثقته بنفسه واالحساس باألمن واالنتماء إلى المؤسسة

 (.1996،52السميع،
 تتمثل فى جتماعية العوامل المساعدة على نشوء العالقات اال : 
ى تشكيل العالقات االجتماعية فى يعتبر القرب المكانى من أهم العوامل ف القرب المكانى : -1

محيط العمل الن العامل يساعد على تالقى العمال فى مكان واحد، ويدعم االتصال بينهم 
ويساعد على نشوء العالقات االجتماعية والتفاعالت بينهم ،وذلك ان االشخاص الذين 

حكم يعملون فى مكان واحد يتجهون إلى االشتراك معا فى التنظيمات الغير رسمية ب
 ) محمود سليمان، التقارب الفيزيقى بينهم نتيجة التفاعل المستمر الذى ينشأ فى بيئة العمل

2004 ،153 . ) 
يؤدى تشابه الوظائف التى يقوم بها العمال وتماثلها إلى تشكيل عالقات  تشابه الوظيفة : -2

شتركون اجتماعية غير رسمية، يشكلون تنظيما اجتماعيا يشترك فيه كل االشخاص الذين ي
فى اعمال متشابه، لذلك فإن الوظيفة التى يشغلها العامل تؤثر فى اختياره لزمالئه وال 
رتباط بهم فكل فئة تشكل عالقات مع جماعات تتفق مع طبيعة العمل الذى يؤديه ) محمد 

 ( .196، 1984الجوهرى، 
عمل أن العمال الكبار فى السن يدخلون فى عالقات  السن واألقدامية فى العمل: -3

ثقافة وتقاليد العمالل المسنين تختلف فى بعض االحيان  ذلك الن ،اجتماعية مع بعضهم
، يقع صراع بين الجيلين فى بعض القيم والمعايير االجتماعية وقد عن ثقافة الشباب ،
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الشباب كل فئة لدخول فى عالقة اجتماعية مع الفئة التى تتميز بخصائص  لذلك يميل
 ( . 246، 2004، ) شهيب محمد ةمتشابه

وهى الدرجة التى يحصل عليها الفرد باعتباره عضوا فى المجتمع  االجتماعية : المكانة -4
المحلى ، وعضو فى منظمة معينة، لذلك نجد أن البعض يطلق على المكانة اسم الهيبة ، 
فالمكانة التى يتمتع بها الفرد داخل التنظيم هى التى يتمتع بها الفرد داخل المؤسسة، وهى 

 ( . 155، 2004التى تحدد نوع العالقات التى يخلقها التنظيم ) محمود سليمان ،
 

 إجراءات البحث
( من العاملين بمهنة التمريض بمستشفى  200تكونت عينة الدراسة من )  :الدراسة عينة

 والثبات،وهى كالتالى : الصدق إجراء بعد الدراسة أدوات عليها طبقت التي القصر العينى وهي
 المؤهل العلمى (1

 ( 200)ن =  العملي المؤهل حسب الدراسة االساسية عينة أفراد توزيع (:1 (رقم جدول

 الجنس
 العلمىالمؤهل 

دبوم متوسط )ثالثة  المجموع
 سنوات(

دبلوم فوق متوسط )خمس 
 بكالوريوس سنوات(

 92 7 46 39 ذكور
 108 9 41 58 إناث

 200 16 87 97 المجموع
 نوع العمل (2

 ( 200نوع العمل )ن =  حسب الدراسة االساسية عينة أفراد توزيع :(2ل رقم )جدو
 تمريض وكيلة تمريض رئيسة تمريض المجموع نوع العمل الجنس
 92 92 ــــــ ــــــــ ذكور
 108 63 32 13 إناث

 200 155 32 13 المجموع
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 سنوات الخبرة (3
 ( 200) ن=  الخبرة سنوات حسب الدراسة االساسية عينة أفراد توزيع :(3) جدول

 سنة فأكثر15 سنة 14 -8 سنوات فأقل7 المجموع سنوات الخبرة الجنس
 92 15 34 43 ذكور
 108 24 36 48 إناث

 200 39 70 91 المجموع
 : أدوات الدراسة تبعا لتطبيقها بالترتيب على العينة

 وصف وسائل القياس : -
م بناء مقياس المتغيرات االجتماعية لعاملين لقد ت: مقياس المتغيرات االجتماعيه -1

ويحتوى كل ، ويتكون المقياس من أربعة أبعاد، بمهنة التمريض بمستشفى القصر العينى
 بعد على خمس عبارات كالتالى :

 أبعاد مقياس المتغيرات االجتماعية :(4جدول رقم )
 رقم الفقرة البعد م
 5، ...، 1 عالقة روؤساء العمل 1
 10، ....، 6 مالء العملعالقة ز  2
 15....، ، 11 الزوار –عالقة المرضى  3
 20، ....، 10 المكانة االجتماعية 4
 0،ال=1 =،إلى حدا ما2مستويات)نعم،إلى حدا ما،ال( نعم = ثالث تحت االستجابات وتتدرج
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 :صدق المقياس
)  ل االرتباطتم حساب اإلتساق الداخلى للمقياس باستخدام معام االتساق الداخلى: –1

 بعد. كل عالقة يوضح الذيبيرسون ( 
 المتغيرات االجتماعية ابعاد بين بيرسون ارتباط معامل :(5جدول رقم )

 الداللة مستوى بيرسون االرتباط معامل البعد م
 0.01 0.56 روؤساء العمل 1
 0.00 0.70 زمالء العمل 2
 0.02 0.66 المرضى والزوار 3
 0.01 0.52 المكانة االجتماعية 4

( يتضح أن معامالت إرتباط أبعاد المتغيرات االجتماعية دالة 5من خالل الجدول رقم )
( بحيث تراوحت قيم معامل االرتباط بين  0.02، 0.01، 0.00إحصائيا عند مستوى الداللة ) 

أى معامالت مرتفعة ومقبولة، وعلى أساس هذه نتائج، فإن  (، 0.70( كحد دنى و )  0.52) 
 ياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات ويتم تطبيقه فى الدراسة ليصل إليه من نتائج .المق

لمعرفة ثبات مقياس المتغيرات االجتماعية عن طريق تطبيق معادلتى ) ألفا  ثبات المقياس:
 ( وكانت النتائج كما يلى : جوتمان –كرونباخ 

 قيم ثبات مقياس المتغيرات االجتماعية :(6)رقم جدول
 معامل الثبات المعادلة سالمقيا

 0.67 ألفا كرونباخ المتغيرات االجتماعية
 0.59 جوتمان

( يتبين أن مقياس المتغيرات االجتماعية  6من خالل النتائج الموضحة فى الجدول رقم )
يتمتع بدرجة عالية من الثبات وأن معامالت االرتباط المتحصل عليها باستخدام طريق ألفا 

 الت دالة جعلته يتمتع بثقة عالية فى نتائجه .كرونباخ وهى معام
تم بناء مقياس المتغيرات الفيزيقية لعاملين بمهنة  لقد مقياس المتغيرات الفيزيقة: -2

ويحتوى كل بعد على  ويتكون المقياس من خمسة أبعاد، التمريض بمستشفى القصر العينى
 عبارات كالتالى :ثالث 
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 رات الفيزيقيةأبعاد مقياس المتغي :(7دول رقم )ج
 رقم العبارة البعد م
 3، ...، 1 اإلضاءة 1
 6، ....، 4 الحرارة والرطوبة 2
 10.،..،...7 التهوية 3
 12.،..،..11 الضوضاء 4
 15....، ، 13 األثاث والمعدات 5

 =إلى حدا ما ،2مستويات)نعم،إلى حدا ما،ال( نعم = ثالث تحت االستجابات وتتدرج
 0ال=،1

 س :صدق المقيا
تم حساب اإلتساق الداخلى للمقياس باستخدام معامل االرتباط )  :االتساق الداخلى –1

 . بعد كل عالقة يوضح الذيبيرسون ( 
 المتغيرات الفيزيقية ابعاد بين بيرسون ارتباط معامل :(8جدول رقم )

 الداللة مستوى بيرسون االرتباط معامل البعد م
 0.00 0.62 اإلضاءة 1
 0.00 0.68 والرطوبةالحرارة  2
 0.01 0.58 التهوية 3
 0.03 0.44 الضوضاء 4
 0.02 0.50 األثاث والمعدات 5

أبعاد المتغيرات الفيزيقية كانت  ( يتضح أن معامالت االرتباط8من خالل الجدول رقم )
( بحيث تراوحت قيم معامل 0.03، 0.02، 0.00،0.01دالة إحصائيا عند مستوى الداللة) 

وعلى أساس ، وهى معامالت مرتفعة ومقبولة ،( 0.68( كحد دنى و )  0.44بين ) االرتباط 
فإن المقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات ويتم تطبيقه فى الدراسة ليصل إليه ، هذه النتائج
 من نتائج .

) ألفا تطبيق معادلتى: لمعرفة ثبات مقياس المتغيرات الفيزيقية عن طريق ثبات المقياس
 ( وكانت النتائج كما يلى : جوتمان –كرونباخ 
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 قيم ثبات مقياس المتغيرات الفيزيقية: (9)رقم ولجد
 معامل الثبات المعادلة المقياس

 0.64 ألفا كرونباخ المتغيرات الفيزيقية
 0.57 جوتمان

من خالل النتائج الموضحة فى الجدول أعاله يتبين أن مقياس المتغيرات الفيزيقية يتمتع 
الية من الثبات وأن معامالت االرتباط المتحصل عليها باستخدام طريق ألفا كرونباخ بدرجة ع

 وهى معامالت دالة جعله يتمتع بثقة عالية فى نتائجه .
لقد تم بناء مقياس الصحة النفسية لعاملين بمهنة التمريض مقياس الصحة النفسية:  -3

 د كالتالى :ويتكون المقياس من ثالثة أبعا، بمستشفى القصر العينى
 أبعاد مقياس الصحة النفسية  :(10جدول رقم )

 رقم الفقرة البعد م
 5، ...........، 1 الشخصى 1
 10، ...........، 6 االجتماعى 2
 15..........، ، 11 المهنى 3

،إلى 2مستويات)نعم ،إلى حدا ما ،ال( نعم = ثالث تحت االستجابات وتتدرج
 0،ال=1=حداما

)  تم حساب اإلتساق الداخلى للمقياس باستخدام معامل االرتباط :داخلىتساق الاال  –1
 . بعد كل عالقة يوضح الذيبيرسون ( 

 معامل ارتباط بيَرسون بين أبعاد الصحة النفسية :(11ول رقم )جد
 الداللة مستوى بيرسون االرتباط معامل البعد م
 0.00 0.88 الشخص 1
 0.01 0.92 االجتماعى 2
 0.00 0.96 المهنى 3

أبعاد الصحة النفسية دالة  ( يتضح أن معامالت االرتباط11من خالل الجدول رقم )
 0.88)  ( بحيث تراوحت قيم معامل االرتباط بين0.01، 0.00إحصائيا عند مستوى الداللة ) 
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فإن ، وعلى أساس هذه النتائج، وهى معامالت مرتفعة ومقبولة ،( 0.96)  ( كحد دنى و
 بدرجة عالية من الثبات ويتم تطبيقه فى الدراسة ليصل إليه من نتائج . المقياس يتمتع

لمعرفة ثبات مقياس الصحة النفسية عن طريق تطبيق معادلتى) ألفا ثبات المقياس:  -2
 ( وكانت النتائج كما يلى : جوتمان –كرونباخ 

 قيم ثبات مقياس الصحة النفسية :(12رقم ) جدول
 ثباتمعامل ال المعادلة المقياس

 0.76 ألفا كرونباخ الصحة النفسية
 0.68 جوتمان

يتمتع  من خالل النتائج الموضحة فى الجدول أعاله يتبين أن مقياس الصحة النفسية
بدرجة عالية من الثبات وأن معامالت االرتباط المتحصل عليها باستخدام طريق ألفا كرونباخ 

 تائجه .وهى معامالت دالة جعلته يتمتع بثقة عالية فى ن
 
 الدراسة خطوات

 الفقرات حذف وتم (SPSS) برنامج باستخدام وذلك الدراسة أداة وثبات صدق حساب-
 .والثبات من الصدق مقبول مستوى إلى تصل لم التي

 ممرض (200تكونت من) والتي الفعلية العينة على التقنين بعد الدراسة أدوات تطبيق-
 لمعالجة (SPSS)برنامج  باستخدام المناسبة يةالمعالجات اإلحصائ ثم تم إجراء وممرضة،

 الخطي االنحدار اختبار - الخام للدرجات بيرسون ارتباط معامل -:البيانات وتضمنت
 

 نتائج الدراسة
 توجد :يلي ما على األولى الرئيسية الفرضية تنص :الفرضية نتائج من التحقق
لصحة النفسية للعاملين بمهنة المتغيرات االجتماعية و ا بين إحصائية داللة ذات عالقة

 .التمريض بمستشفى القصر العينى 
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 :مايلي على عنها المنبثقة الفرعية الفرضيات وتنص
عالقة روؤساء العمل و الصحة النفسية للعاملين  بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد -أ

 بمهنة التمريض
لنفسية للعاملين بمهنة والصحة ا بين عالقة زمالء العمل إحصائية داللة ذات عالقة توجد -ب

 .التمريض
عالقة المرضى والزوار و الصحة النفسية للعاملين  بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد -ج

 .بمهنة التمريض
بين المكانة االجتماعية و الصحة النفسية للعاملين بمهنة  إحصائية داللة ذات عالقة توجد -د

 التمريض
المتغيرات  أبعاد بين االرتباطية معامالتال بحساب قمنا الفرضيات هذه صحة من للتحقق

 باستخدام بيرسون معامل االجتماعية وأبعاد الصحة النفسية للعاملين بمهنة التمريض وفق
 13)رقم)  الجدول في موضح هو كما SPSS  برنامج

 المتغيرات االجتماعية وأبعاد الصحة النفسية أبعاد بين االرتباطية معامالت :(13جدول رقم )
 أبعاد

 معامالت بيرسون الصحة النفسية
 أبعاد المتغيرات االجتماعية

رؤوساء 
 العمل

زمالء 
 العمل

المرضى 
 والزوار

المكانة 
 االجتماعية

 0.23 0.30. 0.32 0.27 معامل االرتباط البعد الشخصى
 0.04 0.01 0.00 0.2 مستوى الدالة

البعد 
 االجتماعى

 0.32 0.27 0.37 0.40 معامل االرتباط
 0.00 0.02 0.00 0.00 مستوى الدالة

 0.28 0.25 0.22 0.24 معامل االرتباط البعد المهنى
 0.01 0.03. 0.05 0.04 مستوى الدالة

بين  لالرتباط بيرسون معامل أن (13) رقم الجدول يظهر :(أ( الفرعية الفرضية من التحقق -
عينة الدراسة حيث أن قيم  يف "الصحة النفسية"رؤساء العمل وأبعاد مقياس  " بعد عالقة

( وهى دالة إحصائية عند مستوى الدالة  0.24، 0.40، 0.27)  معامالت االرتباط بينهم
 .المتغيرين بين إحصائية داللة وذات ارتباط عالقة يعني وجود مما ( 0.04، 0.02،0.00)
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 ذات عالقة توجد " أنه على تنص التي الفرضية ونقبل الصفرية فرضية نرفض فإننا وبالتالي
 " بين بعد العالقة روساء العمل و الصحة النفسية للعاملين بمهنة التمريض إحصائية داللة

 لالرتباط بيرسون معامل أن (13) رقم الجدول يظهر:  (ب( الفرعية الفرضية من التحقق-
حيث أن قيم  عينة الدراسة في "و أبعاد الصحة النفسية  بعد عالقة زمالء العمل" بين

( وهى دالة إحصائية عند مستوى الدالة  0.22، 0.37، 0.32ت االرتباط بينهم ) معامال
 وبالتالي المتغيرين بين إحصائية داللة وذات ارتباط عالقة يعني وجود ( مما 0.05، 0.00)

 داللة ذات عالقة توجد " أنه على تنص التي الفرضية الصفرية ونقبل فرضية نرفض فإننا
 "لصحة النفسية للعاملين بمهنة التمريضاو  ء العملبين عالقة زمال إحصائية

 لالرتباط بيرسون معامل ( أن13)  رقم الجدول يظهر : (ج( الفرعية الفرضية من التحقق -
 عينة الدراسة في عينة في "على أبعاد الصحة النفسية  المرضى والزوار بين " بعد عالقة

( وهى دالة إحصائية عند  0.25، 0.27، 0.30حيث أن قيم معامالت االرتباط بينهم ) 
 إحصائية داللة وذات ارتباط وجود عالقة يعني (مما 0.03، 0.02، 0.01مستوى الدالة ) 

 " أنه على تنص التي ونقبل الفرضية الصفرية فرضية نرفض فإننا وبالتالي .المتغيرين بين
ة النفسية للعاملين بين بعد عالقة المرضى و الزوار و الصح إحصائية داللة ذات عالقة توجد

 .بمهنة التمريض " 
 لالرتباط بيرسون معامل أن ( 13 رقم ) الجدول يظهرـ ) د(: الفرعية الفرضية من التحقق-

حيث  عينة الدراسة الدراسة في عينة بين بعد المكانة االجتماعية وأبعاد الصحة النفسية " في
وهى دالة إحصائية عند مستوى (  0.28، 0.32، 0.23أن قيم معامالت االرتباط بينهم ) 

 بين إحصائية داللة ذات و ارتباط وجود عالقة يعني مما  (0.01، 0.04،0.00الدالة )
 توجد " أنه على تنص التي ونقبل الفرضية الصفرية فرضية نرفض فإننا وبالتالي .المتغيرين
في مهنة  نوالصحة النفسية للعاملي المكانة االجتماعية بين إحصائية داللة ذات عالقة

 التمريض "
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 اختبار إجراء تم إحصائية، داللة ذات خطية ارتباط عالقات وجود من التحقق وبعد
المتغيرات  (المستقل  المتغير تأثير درجة من للتحقق المعياري بشكله الخطي المتعدد االنحدار

 الجدول يوضح .التابع)الصحة النفسية ( للعاملين بمهنة التمريض المتغير على )االجتماعية
 االنحدار جدول فى جاءت كما اإلحصائية المعطيات تشيرو  .االختبار هذا نتائج (11رقم) 
 بدليل وذلك التابع، والمتغير المستقل بين المتغير إحصائية داللة ذات عالقة هناك أن إلى

 الداللة مستوى بلغ إحصائية حيث داللة ذات كانت وأنها المحسوبة، (F) قيمة ارتفاع
 ، حيث بلغتR االرتباط معامل قيمة ذلك (، ويعزز0.05مستوى ) من أقل المحسوب

 على تنص التي األولى األساسية الفرضية وقبول الصفرية فرضية رفض يعني (، مما0.70)
المتغيرات االجتماعية والصحة النفسية للعاملين  بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد"أنه 

 .ينى "بمهنة التمريض بمستشفى القصر الع
المتغيرات االجتماعية  لتأثير المتعدد الخطي االنحدار اختبار ( نتائج14رقم ) الجدول

 .على الصحة النفسية
المتغيرات االجتماعية على الصحة  لتأثير المتعدد الخطي االنحدار اختبار :(14)رقم جدول

 النفسية
مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 معامل
االرتباط 

R 
معامل 
التحديد 

R2 
قيمة 
 Fاالختبار 

مستوى 
داللة 

F 
 5.681 2 28.091 االنحدار

 0.104 198 28.704 البواقى * 34.235 49.5 0.70
  200 56.795 المجموع

 :يلي ما على الثانية الرئيسية الفرضية تنص :الثانية الفرضية من التحقق -2
المتغيرات الفيزيقية و الصحة النفسية للعاملين بمهنة  بين ائيةإحص داللة ذات عالقة توجد "

 . "التمريض بمستشفى القصر العينى
 :مايلي على عنها المنبثقة الفرعية الفرضيات وتنص

 و الصحة النفسية للعاملين بمهنة التمريض االضاءة بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد -أ 
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والصحة النفسية للعاملين بمهنة  والرطوبة( )الحرارة ينب إحصائية داللة ذات عالقة توجد -ب
 التمريض

 التهوية و الصحة النفسية للعاملين بمهنة التمريض. بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد -ج
بين الضوضاء و الصحة النفسية للعاملين بمهنة  إحصائية داللة ذات عالقة توجد -د

 التمريض
بين )االثاث والمعدات ( و الصحة النفسية للعاملين  ائيةإحص داللة ذات عالقة توجد -هـ 

 .بمهنة التمريض
المتغيرات  أبعاد بين االرتباطية المعامالت بحساب قمنا الفرضيات هذه صحة من للتحقق

  برنامج باستخدام بيرسون معامل وفق الفيزيقية وأبعاد الصحة النفسية للعاملين بمهنة التمريض
SPSS 15)رقم) لجدولا في موضح هو كما . 

 المتغيرات الفيزيقية وأبعاد الصحة النفسية أبعاد بين االرتباطية المعامالت :(15جدول رقم )
 أبعاد

الصحة 
 النفسية

معامالت 
 بيرسون

 أبعاد المتغيرات الفيزيقية
الحرارة  اإلضاءة

األثاث  الضوضاء التهوية والرطوبة
 والمعدات

البعد 
 الشخصى

معامل 
 0.25 0.35 0.23 0.24 0.29 االرتباط
مستوى 
 0.03 0.00 0.05 0.03 0.1 الدالة

البعد 
 االجتماعى

معامل 
 0.24 0.37 0.36 0.42 0.38 االرتباط
مستوى 
 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 الدالة

البعد 
 المهنى

معامل 
 0.22 0.23 0.28 0.22 0.24 االرتباط
مستوى 
 0.05 0.05 0.01. 0.05 0.03 الدالة

بين "  لالرتباط بيرسون معامل أن (15) رقم الجدول يظهر الفرعية: الفرضية من التحقق -أ
حيث أن قيم معامالت  عينة الدراسة في "بعد عالقة اإلضاءة وأبعاد الصحة النفسية 
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، 0.01( وهى دالة إحصائية عند مستوى الدالة )  0.24، 0.31، 0.29)  االرتباط بينهم
 .المتغيرين بين إحصائية داللة ذات ارتباط عالقة وجوديعني  مما ( 0.03، 0.00
 ذات عالقة توجد "أنه على تنص التي الفرضية العدم ونقبل فرضية نرفض فإننا وبالتالي
 "النفسية للعاملين بمهنة التمريض بين اإلضاءة و الصحة إحصائية داللة

 بين لالرتباط بيرسون معامل ( أن15) رقم الجدول يظهر :ةالفرعي الفرضية من التحقق -ب 
حيث أن قيم  عينة الدراسة في أبعاد الصحة النفسيةبعد عالقو الحررارة والرطوبة و "

( وهى دالة إحصائية عند مستوى الدالة 0.24،0.42،0.22معامالت االرتباط بينهم ) 
 المتغيرين بين إحصائية داللة ذات ارتباط عالقة يعني وجود ( مما0.03،0.00،0.05)

 ذات عالقة توجد " أنه على تنص االتي الفرضية العدم ونقبل فرضية نرفض فإننا يوبالتال
 "بين الحرارة والرطوبة و الصحة النفسية للعاملين بمهنة التمريض إحصائية داللة

بين  لالرتباط بيرسون معامل ( أن15)  رقم الجدول يظهر الفرعية: الفرضية من التحقق -ج
الدراسة حيث أن قيم معامالت  عينة في " الصحة النفسية وأبعاد التهوية " بعد عالقة
، 0.05( وهى دالة إحصائية عند مستوى الدالة )  0.28، 0.36، 0.23)  االرتباط بينهم

 .المتغيرين بين إحصائية داللة وذات ارتباط وجود عالقة يعني مما ( 0.01، 0.00
 ذات عالقة توجد" أنه على نصت التي ونقبل الفرضية العدم فرضية نرفض فإننا وبالتالي
  .بين التهوية و الصحة النفسية للعاملين بمهنة التمريض" إحصائية داللة

بين  لالرتباط بيرسون معامل أن (15رقم )  الجدول يظهر الفرعية: الفرضية من التحقق -د 
 الدراسة حيث أن قيم معامالت االرتباط عينة بعد الضوضاء و أبعاد الصحة النفسية " في

 ( 0.05، 0.00( وهى دالة إحصائية عند مستوى الدالة ) 0.23، 0.37، 0.35)  بينهم
 نرفض فإننا وبالتالي .المتغيرين بين إحصائية داللة ذات و ارتباط وجود عالقة يعني مما

 بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد " أنه على تنص التي ونقبل الفرضية العدم فرضية
 في مهنة التمريض ". ية للعاملينالضوضاء والصحة النفس
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بين  لالرتباط بيرسون معامل أن (15رقم ) الجدول يظهر الفرعية: الفرضية من التحقق -هـ 
الدراسة حيث أن قيم معامالت  عينة بعد االثاث والمعدات و أبعاد الصحة النفسية " في

، 0.03لدالة ) ( وهى دالة إحصائية عند مستوى ا 0.22، 0.24، 0.25)  االرتباط بينهم
 فإننا وبالتالي.المتغيرين بين إحصائية داللة ذات و ارتباط وجود عالقة يعني مما ( 0.05
 داللة ذات عالقة توجد"   أنه على تنص التي ونقبل الفرضية العدم فرضية نرفض

 "في مهنة التمريض بين االثاث والمعدات والصحة النفسية للعاملين إحصائية
 اختبار إجراء تم إحصائية، داللة ذات خطية ارتباط عالقات وجود من التحقق بعد
المتغيرات ( المستقل المتغير تأثير درجة من للتحقق المعياري بشكله الخطي المتعدد االنحدار

( للعاملين بمهنة التمريض بمستشفى القصر  الصحة النفسية ) التابع المتغير على )لفيزيقيةا
 .االختبار هذا نتائج (16قم) ر  الجدول يوضح .العينى العاملين
 عالقة هناك أن إلى االنحدار جدول فى جاءت كما اإلحصائية المعطيات تشيرحيث 

 (F) قيمة ارتفاع بدليل وذلك التابع، والمتغير المستقل بين المتغير إحصائية داللة ذات
مستوى  نم أقل المحسوب الداللة مستوى بلغ إحصائية حيث داللة ذات كانت وأنها المحسوبة،

 فرضية رفض يعني مما، (0.65) حيث بلغت، R االرتباط معامل قيمة ذلك ويعزز، (0.05)
 إحصائية داللة ذات عالقة توجد"أنه  على تنص األساسية الثانية التي الفرضية وقبول العدم
 المتغيرات الفيزيقية و الصحة النفسية للعاملين بمهنة التمريض " بين

المتغيرات الفيزيقية على  لتأثير المتعدد الخطي االنحدار اختبار نتائج :(16رقم ) الجدول
 .الصحة النفسية

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

معامل 
االرتباط 

R 
معامل 
التحديد 

R2 
قيمة 

االختبار 
F 

مستوى 
 Fداللة 

 5.881 2 29.071 االنحدار
 0.194 198 29.506 البواقى * 32.215 43.5 0.65

  200 58.577 المجموع
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 تفسير النتائج ومناقشتها
المتغيرات االجتماعية والصحة النفسية للعاملين  بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد  -1

 بمهنة التمريض بمستشفى القصر اولعينى "
 وهى R (0.70)( حيث بلغت قيمة معامل االرتباط14ويتبن ذلك من خالل الجدول رقم)

( بين المتغيرات االجتماعية ) المتغير المستقل ( 0.05أقل من مستوى الدالة المحسوبة )
وهذا يبين أن للمتغيرات الجتماعية المتمثلة فى العالقات  والصحة النفسية ) المتغيرالتابع ( .

 والمكان االجتماعية، المرضى والزوار، زمالء العمل، االجتماعية ) العالقة مع روؤساء العمل
واضح على الصحة النفسية لهم ويتضح ذلك من  عالقة وأثر( للعاملين بمهنة التمريض لها 

 ( : 13رقم )    خالل الجدول
( بين بعد العالقة مع روؤساء العمل  0.24، 0.40، 0.27قيمة معامالت االرتباط ) -أ

وهذا (  0.04، 0.02،0.00وهى دالة إحصائية عند مستوى الدالة ) وأبعاد الصحة النفسية
يعنى أنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية يين عالقة روؤساء العمل والصحة النفسية 

 . للعاملين بمهنة التمريض
( بين بعد العالقة مع زمالء العمل وأبعاد  0.22، 0.37، 0.32قيمة معامالت االرتباط )  -ب

ن توجود ( وهذا يعنى أ0.00،0.05الصحة النفسية وهى دالة إحصائية عند مستوى دالة )
النفسية للعاملين بمهنة  عالقة ذات دالة إحصائية بين عالقة زمالء العمل والصحة

 .التمريض
( بين بعد العالقة مع المرضى والزوار  0.25، 0.27، 0.30قيمة معامالت االرتباط )  -ج

(  0.03، 0.02، 0.01وأبعاد الصحة النفسية وهى دالة إحصائية عند مستوى الدالة ) 
نه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين عالقة المرضى والزوار والصحة وهذا يعنى أ

 النفسية للعاملين بمهنة التمريض .
( بين بعد المكانة االجتماعية وأبعاد  0.28، 0.32، 0.23قيمة معامالت االرتباط ) -د

وهذا  ( 0.01، 0.00، 0.04الصحة النفسية وهى دالة إحصائية عند مستوى الدالة ) 
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توجد عالقة ذات دالة إحصائية بين المكانة االجتماعية والصحة النفسية للعاملين يعنى أنه 
 . بمهنة التمريض

للعاملين  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين المتغيرات الفيزيقية والصحة النفسية -2
 بمهنة التمريض بمستشفى القصر العينى
( وهى 0.65باط بلغت )( أن قيمة معامل االرت16ويتضح ذلك من خالل الجدول رقم )

( بين المتغيرات الفيزيقة ) المتغير المستقل (  0.05أقل من مستوى الدالة المحسوبة ) 
، المتمثلة فى )اإلضاءة والصحة النفسية ) المتغيرالتابع ( .وهذا يبين أن للعوامل الفيزيقية

و  التمريض لها عالقةاالثاث والمعدات( للعاملين بمهنة ، الضوضاء، التهوية، الحرارة والرطوبة
قيمة معامالت ، (15الصحة النفسية لهم ويتضح ذلك من خالل الجدول رقم ) أثر واضح على

وهى دالة إحصائية  ( بين بعد االضاءة وأبعاد الصحة النفسية 0.24، 0.31، 0.29االرتباط )
صائية ( وهذا يعنى أنه توجد عالقة ذات داللة إح 0.03، 0.00، 0.01) عند مستوى الدالة

 . يين االضاءة والصحة النفسية للعاملين بمهنة التمريض
وأبعاد  ( بين بعد االحرارة والرطوبة 0.22، 0.37، 0.32قيمة معامالت االرتباط )   -ه

( وهذا يعنى  0.05، 0.00، 0.03الصحة النفسية وهى دالة إحصائية عند مستوى دالة )
الرطوبة والصحة النفسية للعاملين بمهنة أن توجود عالقة ذات دالة إحصائية بين الحرارة و 

 التمريض .
وأبعاد الصحة النفسية وهى  ( بين التهوية 0.28، 0.36، 0.23قيمة معامالت االرتباط )  -و

( وهذا يعنى أنه توجد عالقة  0.01، 0.00، 0.05دالة إحصائية عند مستوى الدالة ) 
 ن بمهنة التمريض .ذات داللة إحصائية بين التهوية والصحة النفسية للعاملي

( بين الضوضاء وأبعاد الصحة النفسية  0.23، 0.37، 0.35قيمة معامالت االرتباط )  -ز
وهذا يعنى أنه توجد عالقة ذات  ( 0.05، 0.00وهى دالة إحصائية عند مستوى الدالة) 

 . دالة إحصائية بين الضوضاء والصحة النفسية للعاملين بمهنة التمريض



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس – معهد الدراسات والبحوث البيئية
 وآخرون وائل محمد حسان

 

 2021، مارس لرابعاالمجلد الخمسون، العدد الثالث، الجزء 
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

232 

( بين االثاث والمعدات وأبعاد الصحة  0.22، 0.24، 0.25اط )قيمة معامالت االرتب  -ح
وهذا يعنى أنه توجد عالقة  ( 0.05، 0.03النفسية وهى دالة إحصائية عند مستوى الدالة)

 ذات دالة إحصائية بين االثاث والمعدات والصحة النفسية للعاملين بمهنة التمريض
 

 التوصيات
و خلق روابط اجتماعية ، فى بيئة العمل المستشفى االهتمام بالعالقات االجتماعيةزيادة  -1

صحة  ، مما يؤدى إلىويين الزمالء العمل، جيدة بين العاملين سوء بين الرئيس والمرؤوس
 .نفسية جيدة

 تقليل إلى يؤدي مما، المعالج الفريق بين الجيدة جتماعيةاال االهتمام بالروابطزيادة  -2
 .الصراع 

وعدم التحقير من دور الممرض فى الرعاية الصحية  االهتمام بمهنة التمريضزيادة  -3
 . همخدمات من قيمة والتقليل التوبيخ استخدام وعدم والتحفيز التشجيع روح بإشاعة

التوعية االجتماعية بمكانة وأهمية مهنة التمريض فى مجال الرعاية الصحية وعدم زيادة  -4
وأن دورة مقتصر على تقديم التحقير من عمل الممرض والنظر إليه على أنه تابع للطبيب 

 الدواء والطعام .
تحسين العالقة بين العاملين بمهنة التمريض و) المرضى والزوار ( وعدم النظرة زيادة  -5

يجاد عالقة تتسم ، االستعالئية إتجاه كال منهما لآلخر  وتقدير . باحتراموا 
مهنة التمريض اإلهتمام بالجانب الفيزيقى بإيجاد ظروف عمل مناسبة للعاملين بزيادة  -6

ولما له من أثر فى الصحة ، الممرضين بهدف الحد أو تخفيف من أثارها السلبية على أداء
 النفسية.

له من أثر كبير فى تحسين االهتمام بالصحة النفسية للعاملين بمهنة التمريض لما زيادة  -7
  .أدائهم
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 مقترحات ببحوث أخرى
) المستشفيات ( للعاملين بمجال الرعاية بيئة عمل  على للتعرف الدراسات من المزيد إجراء -1

عمال( ومدى تأثير بيئة العمل عليهم من  –موظفين  –ممرضين  –الصحية ) أطباء 
الناحية النفسية والسلوكيةوعالقتهم بالمرضى مما يساعد على تحسين أداء عملهم فى تقديم 

  .صحيةالرعاية ال
فيات ( من خالل العامل دراسة أوضاع العمل داخل المؤسسات الصحية ) المستش -2

المادى ) االجهزة وا المعدات الطبية ( لمعرفة أوجه الخالل والقصور فى  االنسائى والعامل
 . تقديم الخدمة )الرعاية ( الصحية للمريض
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ABSTRACT 

The research aims to know the social and physical variables and 

their impact on the mental health of the nursing career in Al- Qasr El-

Ainy Hospital, through the social variables (social relations) 

represented in (the relationship with the heads of work, the relationship 

with work colleagues, the relationship with patients and visitors, and 

the social position), and also The physical (lighting, temperature and 

humidity, ventilation, noise, furniture and equipment) in their work 

environment and the extent of its impact or relationship to their mental 

health. And the social survey method has been applied, and the study 

was conducted on (200) individuals working in the nursing profession, 

the number of males (92) - the number of females (108) in Kasr Al-Aini 

Hospital, they were selected in a simple random way. The statistical 

procedures of the study: Appropriate statistical treatments were 

performed using the program (SPSS) for data processing (Pearson 
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correlation coefficient. Linear regression test) The study showed the 

following results: that the social variables (social relations) represented 

in (relationship with bosses, relationship with co-workers, relationship 

with patients and visitors, and social status) and physical, (Lighting, 

temperature and humidity, ventilation, noise , furniture and equipment) 

It has an effect on mental health of the nursing career in Al-Qasr El 

Ainy Hospital. 

The research recommends: Increasing interest in social relations, 

and improving the physical working conditions because of their impact 

on the mental health of nursing professionals. 

Key words: social variables, physical, mental health, nursing 
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 مقياس الصحة النفسية
 الشخصية أوال :البيانات

 أنثى             ذكر       :  الجنس 
 بكالوريوس       دبلوم فوق متوسط       دبلوم متوسط   :  المؤهل 
 ) فأكثر 15من     سنة 14إلى  7من     سنوات 7أقل من : سنوات العمل ) الخبرة 

 فى المكان المناسب(  √ثانيا : برجاء وضع عالمة ) 
إلى حد  نعم العبارة

 ال ام
 البعد الشخصى

    الحياة ضغوط برغم نفسي عن راضية بأنني أشعر
    أشعر بالقلق تجاه مستقبلى

    معنى بال حياتي يجعل المتكرر اإلحباط
    أنا لست راضيا عن نفسى

    عادة ما ينتابنى شعور بأننى فاشل
 البعد االجتماعى

    األصدقاء اكتساب السهل من
    آلخرين حتى لو اختلفوا معى فى الرأىأحترم مشاعر ا

    يسعدنى التخفيف عن اآلخرين فى وقت الشدائد
    أشعر بالراحة عندما أرى اآلخرين سعداء

    أعتقد أنه ال يجب إصدار أحكام على الناس دون معرفة كافية بهم
 البعد المهنى

    مستوى نظافة المرافق الصحية فى مكان عملى متدنية
    ة العمل بإمكانها إصابتى بأمراض خطيرةبيئ

    أعطى لعملى وقته المناسب
    هناك أمور كثيرة تحفزنى على العمل

يعرضه  اعتقد أن قيام الفرد بعمل ما بصورة روتينية أو عشوائية البد وأن
    للملل واإلخفاق

 
 


